
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови обласної ради 

від 29 лютого 2012року № 14-к 

із змінами, внесеними згідно з 

розпорядженням голови обласної ради   

№ 105-к від 29.12.2012   

           
 

П О Л О Ж Е Н Н Я  

про юридичний відділ  

виконавчого апарату Чернівецької обласної ради 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Юридичний відділ виконавчого апарату Чернівецької обласної ради 
(надалі - Відділ) є структурним підрозділом виконавчого апарату Чернівецької 
обласної ради. 

1.2. Відділ утворюється обласною радою для здійснення правового 
забезпечення діяльності обласної ради, її органів, депутатів, сприяння 
здійсненню обласною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, 
місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами 
місцевого самоврядування. 

1.3. Відділ підпорядкований голові обласної ради, а також заступнику 
голови та керуючому справами обласної ради, в межах їхньої компетенції. 

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах 

місцевого самоврядування",  "Про державну службу", "Про засади запобігання 

та протидії корупції" та іншими Законами України,  Указами Президента 

України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, 

рішеннями Чернівецької обласної ради,  Регламентом Чернівецької обласної 

ради, Положенням про виконавчий апарат обласної ради, розпорядженнями 

голови обласної ради та цим Положенням. 

            1.4. Порядок документообігу регламентується Інструкцією з діловодства 

у Чернівецькій обласній раді та її виконавчому апараті, затвердженої 

розпорядженням голови обласної ради від 03.01.2012 № 1. Право на створення, 

підписання, погодження, затвердження документів визначається актами 

законодавства, регламентом Чернівецької обласної ради та положенням про її 

виконавчий апарат, про структурні підрозділи і посадовими інструкціями. 

Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на службу 

контролю — спеціальний підрозділ або посадову особу, відповідальну за 

здійснення контролю. У структурних підрозділах безпосередній контроль за 

виконанням документів здійснює особа, відповідальна за діловодство. 



 

 
II. ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ 

2. Основним завданням Відділу є організація правової роботи, 
спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання 
невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів 
обласною радою, а також їх посадовими особами під час виконання покладених 
на них завдань і повноважень. 

З цією метою Відділ: 
2.1. Забезпечує дотримання та правильне застосування законодавства 

обласною радою та її виконавчим апаратом. 
2.2. Узагальнює практику застосування чинного законодавства у 

відповідній галузі, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на 
розгляд керівництву обласної ради для вирішення питань про необхідність 
підготовки проекту акта та внесення його в установленому порядку до органу, 

уповноваженого його приймати. 
2.3. Здійснює юридичну експертизу проектів актів та перевіряє їх на 

відповідність чинному законодавству при поданні їх на розгляд ради чи на 
підпис уповноважених осіб, погоджує їх за наявності віз керівників 
зацікавлених служб. 

У разі невідповідності проекту акту чинному законодавству, та, якщо 
внесені до нього Відділом зауваження не враховано, Відділ, візуючи проект 
акту, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення 
відповідного питання для прийняття остаточного рішення уповноваженим 
органом. 

2.4. Бере участь у підготовці проектів актів, договорів (контрактів), 
інших правочинів, розглядає проекти актів, які надійшли для погодження, готує 
проекти письмових висновків чи зауважень до них. 

2.5. З використанням сучасних технічних засобів проводить 
інформаційно - довідкову роботу із законодавства, оперативно доводить до 
виконавців інформацію про зміни, які відбулися в чинному законодавстві, готує 
депутатам обласної ради довідкові матеріали із законодавства, надає посадовим 
особам обласної ради консультації з правових питань. 

2.6. Бере участь у застосуванні заходів правового впливу у разі 
невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань, забезпеченні 
захисту майнових прав та законних інтересів обласної ради. 

2.7. Спільно з відповідними службами виконавчого апарату обласної 
ради сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами, поданнями та 
приписами прокурорів, рішеннями, постановами, ухвалами, окремими 
ухвалами судів, відповідними документами інших правоохоронних і 
контролюючих органів. 

2.8. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, 
інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень. 

2.9. Представляє в установленому законодавством порядку інтереси 
обласної ради, її посадових осіб в судах та інших органах під час розгляду 
правових питань і спорів (викладено в новій редакції відповідно до 
розпорядження голови обласної ради № 105-к від 29.12.2012). 



 

2.10. Представляє в установленому законодавством порядку інтереси 
обласної ради в судах та інших органах під час розгляду правових питань і 
спорів. 

2.11. Вносить пропозиції керівництву обласної ради про притягнення до 
відповідальності посадових осіб, з вини яких заподіяна шкода. 

2.12. Сприяє діяльності комісії обласної ради з питань поновлення прав 
реабілітованих та надає їй необхідну методичну допомогу. 

2.13. Бере участь в організації і проведенні семінарів, занять, інших 
заходів з правових питань. 

2.14. Надає юридичні консультації депутатам, постійним комісіям 
обласної ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідними 
нормативно-правовими актами. 

2.15. Сприяє додержанню чинного законодавства у реалізації прав 
трудового колективу виконавчого апарату обласної ради під час вирішення ним 
питань виробничого характеру і соціального розвитку; консультує виборні 
органи трудового колективу виконавчого апарату обласної ради з питань 
законодавства, що стосуються їх повноважень. 

2.16. Бере участь в роботі постійних комісій обласної ради. 
2.17. Надає фахову допомогу посадовим особам обласної ради при 

розгляді звернень громадян. 

Ш. ПРАВА ВІДДІЛУ 
3. Відділ: 
3.1. Контролює та забезпечує додержання законності обласною радою 

та її виконавчим апаратом. 
Одержує у встановленому порядку від посадових осіб обласної ради, 

виконавчого апарату обласної ради, підприємств, установ та організацій, які 
належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст 

області документи, необхідні для виконання покладених на відділ завдань. 
3.2. Залучає за згодою керуючого справами обласної ради відповідних 

працівників виконавчого апарату обласної ради для підготовки проектів актів 
та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які 

проводяться відділом відповідно до покладених на нього обов'язків. 
3.3. Бере участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах, 

у разі розгляду на них питань щодо практики застосування чинного 
законодавства. 

3.4. Вимагає обґрунтувань проектів актів та попереднього їх 
погодження керівниками відповідних органів, посилань на норми законодавчих 
актів. 

3.5. Затримує у встановленому порядку проекти актів, які потребують 
ґрунтовного вивчення. 

IV. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ 

   4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та 

звільняється з посади головою обласної ради за поданням керуючого справами 



 

обласної ради в порядку, передбаченому Законом України “Про службу в 

органах місцевого самоврядування”. 
4.2. У разі відсутності начальника відділу його функції виконує 

заступник. У випадку відсутності заступника начальника відділу, виконання 
обов'язків начальника відділу, за розпорядженням голови обласної ради, 
покладається на одного з працівників відділу. 

4.3. Працівники відділу призначаються та звільняються з посади 
головою обласної ради в порядку, передбаченому Законом України “Про 
службу в органах місцевого самоврядування”. 

 
V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 5.1. Відділ утримується за рахунок обласного бюджету. 
        5.2. Структура, чисельність Відділу та витрати на його утримання 
встановлюються обласною радою, за поданням її голови, у складі загальної 
структури виконавчого апарату обласної ради та витрат на його утримання. 

  5.3. Положення про відділ затверджується розпорядженням голови 

обласної ради. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються 

головою обласної ради. 
      5.4. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється обласною радою в 

порядку, визначеному чинним законодавством. 
 

 

 

 
Керуючий справами обласної ради                         А. Моісей 

 
 

 

 


